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کاروانسرای کیروش!
ظاهرا سرمربی تیمملی انگیزه گذشته را ندارد ،او مبارزه
با بازیکنساالری را کنار گذاشته و در برابر خیلی از مسائل
کنار میآید؛ حتی گاها با تاخیر به محل تمرین میرود

شــهروند| میگویند زندگی هما ن چیزی است که شما
برایش برنامهریزی میکنید و سپس برای رسیدن به اهداف
تعیینشدهقدمبرمیدارید.اماخیلیوقتهاتقدیرشمارابازی
میدهد و درنهایت کار به جایی میرسد که خودتان را جایی
میبینید که اصال فکرش را نمیکردید و دوست نداشتید! این
داستان دقیقا درباره کارلوس کیروش و تیمملی فوتبال ایران
صادق است .شرایط آن چیزی نیست که همه انتظارش را دارند
وشواهدوقرائننشانمیدهدکههمهچیزبههمریختهاستو
مثلگذشتههمهچیزسرجایخودنیست!

مهدی تاج بهعنوان رئیس فدراســیون فوتبال و کیروش
سرمربیتیمملیدرماههایاخیربارهاوبارهابهاتحادوهمدلی
در فوتبال ایران برای کســب موفقیت در جام ملتهای آسیا
اشاره داشتهاند .منتهی با وجود این تالشها هیچ اتحادی در
فوتبال ایران وجود ندارد .طبیعتا مدتهاســت که دو قطبی
کیروشوبرانکوهمدلیدرفوتبالایرانرازیرسوالبردهاست.
این روزها پرسپولیسیها به شدیدترین شکل ممکن درحال
انتقاد از کیروش هستند و پرسپولیس را تیمملی خود معرفی
میکنند .این دودســتگی همانطور که قبال به فوتبال ایران
ضربه زد ،در آینده هم ضربه خواهد زد.

کاربران وطنی جواد رضویان را نهمین بازیگر برتر تاریخ سینما کردند

جوادآقا در کنار آل پاچینو و مارلون براندو!

آیامدیبی یکی از معتبرترین سایتهای سینمایی است .یک بانک اطالعاتی معتبرکه البته کاربران می توانند در آن نظر بدهند
پس از انتخاب گلزار به عنوان یکی از بازیگران جذاب حاال کاربران شوخ ایرانی جواد رضویان را به عنوان یکی از برترین بازیگران تاریخ مطرح کرده اند
تا ضرب شستی به گلزار نشان داده باشند
پوالد امین| اگر بشــنوید کــه جواد رضویان در فهرســت
بزرگترین بازیگران تاریخ ســینما بعد از بازیگرانی چون مارلون
براندو ،دانیلدیلوئیس ،آل پاچینو ،جک نیکلسون ،پل نیومن،
جک لمون و جیمز استوارت در رتبه نهم و باالتر از بازیگرانی چون
کلینت ایستوود ،رابرت دنیرو ،همفری بوگارت ،دیکاپریو و براد
پیتایستاده؛چهمیگویید؟
باور کنید این اتفاق افتاده و جوادآقای بامزه سینمای ایران هم
تاریخسازشدهاست.مثلتمامتاریخسازیهاییکهلشکرمجازی
وطنیدرآوردگاههایجهانیبهانجامرسانده...
اصل ماجرا اما یک شوخی است .شوخی با ماجرایی که همین
چند روز پیش برای محمدرضا گلزار رخ داد و او با انتشار صفحهای
که در ســایت آیامدیبی بارگذاری شــده و در آن کاربری او را
بهعنوان سیزدهمین بازیگر جذاب تاریخ سینما انتخاب کرده،
خبرســاز شــد .حاال بعد از این اتفــاق و البته پس از
توضیحاتــی کــه گلــزار داد و گفت کــه میداند
«آیامدیبی یک شــخص نیســت!» کاربران ایرانی
دیگری فهرستهای طنزآمیزی شکل دادهاند تا مثال
به ســلبریتیهای وطنی نشــان دهنــد که این
فهرستهایشخصیواخبارجعلیاعتباریندارند.
یکی نوشته :من امروز یه لیست درست کردم و
مرحوم تقی ظهــوری رو

گذاشتم پشتسر پیتر ســلرز و مرتضی عقیلی رو بعد از چارلی
چاپلین .سیدعلی میری هم توی لیست هفت کمدین برتر تاریخ
اســت .حیف شــد که هفت نفر فقط جا داشــتم ،وگرنه اصغر
سمسارزاده رو هم اضافه میکردم .کاش استاد گلزار این لیست رو
هم توی صفحه خودشــون منتشــر کنن ،چون از نظر ایشون
آیامدیبی شخص نیست!! یکنفر دیگر هم در این بین به جواد
رضویان گیــر داده و او را یکــی از بهترینهای تاریخ ســینما
انتخابکرده...
ماجرایشیرینکاریاینترنتیایرانیهاعمریبهقدمتخود
اینترنت دارد .همین چند روز پیش بود که داستان عشق جانسوز
جواد کاظمیان به مونیکا بلوچی و خواســتگاری دنبالهدار علی
انصاریان نگاهها را به خود جلب کرد و حاال هم نوبت به ســایت
بدبخت آیامدیبی رسیده که طعم شــوخیهای مجازی ما را
بچشد.درواقعتاریخاینترنتپراستازکمپینهاوهجومناگهانی
کاربرانایرانیبهصفحاتیکهنرمند،ورزشکار،رسانهیاهرجای
دیگری که فکرش را بکنید ،از مســی و رونالــدو و خانم مجری
بدپوششبرزیلیبگیریدتاداوراسترالیاییوسایتفیلم...300
در چندســال اخیر نمونههای زیادی از این حضور پرشــور
مجازیدیدهایم.فراموشنکردهایمآنبازیبارسلوناورئالمادرید
را که بعد از گل پیکه ،عادل فردوسیپور بیچاره از دهنش درآمد و
گفت که حتما همســر پیکه به ورزشــگاه نیامده یا کارگردان

از نظر بســیاری از کارشناســان فوتبالی برای رسیدن به
اهداف بزرگ باید تدارکاتی بزرگ داشــت .کارلوس کیروش
در شرایطی اردوهای آمادهسازی تیمملی را برگزار میکند که
در مرحله نخست با ازبکستان بازی کردیم و در مرحله جدید
همقراراستشاگردانشبهمصافتیمنهچندانمطرحبولیوی
بروند و این مســأله با انتقاد اهالی فوتبال و مردم روبهرو شده،
بهویژهاینکهکیروشخواهانتامینبودجه5.7میلیوندالری
شــده اســت و بازی با این تیمهای ضعیف با بودجه هنگفت
همخوانیندارد.
انتقاد به لیست بازیکنان دعوتشــده به تیمملی هم مثل
همیشهوجوددارد.سیدحسینحسینیبااینکهبرایاستقالل
بازی نکرده و خواهــان جدایی از این تیم شــده ،به تیمملی
دعوت میشــود .رامین رضاییان که به خاطر نداشتن باشگاه
از اردوی فعلی خط خورد ،در تمرینات تیمملی حاضر شده و
پابهپای سایر بازیکنان تمرین میکند که در نوع خود اتفاقی
شگفتانگیز است .محمد خانزاده هم هنوز بحثبرانگیزترین
بازیکن انتخابی کیروش است که هیچکسی نمیداند با کدام
کارنامه دعوت میشود و پای ثابت لیستهای کیروش است.
حاال به این جنجال دعوت نشــدن سیدجالل حسینی را هم
اضافهکنید.

در خبرهای حاشیهای منتشرشده از تمرینات تیمملی در
روزهای اخیر یک موضوع باعث تعجب همه شده بود .کیروش
برخالف همیشه در چند نوبت تمرینی دیرتر از بقیه سر زمین
حاضر شد .او مثل گذشته در تمرینات شــور و نشاط ندارد و
قطعا به خاطر اعتراضهایی است که به شرایط موجود دارد .از
سویدیگرفدراسیونهنوزآنطورکهبایدنتوانستهحقوحقوق
عقبافتاده مرد پرتغالی را پرداخت کند و کیروش هم چندی
قبل رسما تهدید کرد اگر تا آبان ماه مشکالت حل نشود ،امکان
دارد ایران را ترک کند .دیروز هم سلیمانی ،خزانهدار فدراسیون
همیشــه بیپول فوتبال اعالم کرد که برای تامین هزینههای
تیمملیمشکالتیاساسیدارند.
فدراســیون فوتبال با آلاشــپورت توافق کرد که قرارداد
همکاری جدیدی برای تامین البسه تیمملی در جام ملتهای
آسیاامضاشود،اماکیروشزیربارایناتفاقنرفتوتاکیدکرده
باید از همان14هزار دست لباس آدیداسی که از قبل خریداری
شده و در انبار موجود است ،اســتفاده شود .جالب اینجاست
که قرارداد با این شــرکت  10روز قبل از جام ملتها به پایان
میرسدوحاالآنهابایدرضایتشرکتآلمانیرابرایاستفادهاز
البسهشانجلبکنندوکسینمیدانددرنهایتموفقخواهند
شدیاخیر!

اسپانیایی در ورزشــگاه پیدایش نکرده که ما میتوانیم با خیال
راحت تصاویر آهســته را بهطور کامل و بیسانسور ببینیم .این
گفتهها همان و بعد از آن هجــوم هزاران نفر از کاربرانی ایرانی به
صفحهشکیرادراینستاگرامهمان؛کهبهزبانفارسیوانگلیسیاز
خجالتاودرآمدند...
امینم نمونه دیگریاســت .بعد از اینکــه گروهی در صفحه این
خوانندهپیغامهایتهدیدآمیزگذاشتند،خوانندههایرپفارسی
از ایرانیها خواستند از وی حمایت کنند که این حمایت درنهایت
به فحاشی منجر شد .یا ماجرای رعنا حربی خواننده زن لبنانی که
در واکنش به پایین کشیده شدن پرچم کنسولگری عربستان در
مشهد در توییتر به شوخی گفت که با مردی که این کار را کرده،
ازدواجمیکند،کهدرجواباینشوخیسیلعظیمیازکامنتها
بهراهافتاد.
البتهنمونههایمثبتهموجوددارد.یکیاشهمینلئوناردو
دیکاپریو؛ که در صفحه اینســتاگرامش از دریاچه خشکشده
ی برای
ارومیه نوشت .همین توجه کافی بود تا بیش از70هزار ایران 
تشکربهصفحهاینبازیگرهجومبیاورند.مصطفیصندل،خواننده
ترک هم همین تجربه را دارد .او نیز پستی در حمایت از دریاچه
ارومیه و خشک شــدن تدریجیاش گذاشت که هزاران شهروند
ترک ایرانی وی را مورد تحسین قرار دادند .ابرو گوندش ،خواننده
ترک هم در جریان کودتایسال  ۲۰۱۶ترکیه با هجوم هواداران
ایرانیاش مواجه شــد که با ابراز نگرانی به او توصیههای ایمنی
کردهبودند!
ســلبریتیهای وطنی هــم از این تجارب زیاد داشــتهاند.
تعدادشان آنقدر زیاد اســت که در باور نمیگنجد .ستارههایی
مانند بهاره رهنما ،بهنوش بختیاری ،تتلو و ...این ماجرا را بارها و
بارها تجربه کردهاند .در یک مرور ذهنی گذرا نمونههای زیر خیلی
سریعبهیادمیآیند.هجومجمعیبهصفحهبهارهرهنمابهخاطر
مقتلخوانیاینبازیگر.یاحملهبهصفح ههانیهتوسلیبهایندلیل
که چرا در پی درگذشت مرتضی پاشایی در اینستاگرام تسلیت
ننوشته ،یاماجراهایپشتسرهمرضارشیدپور...

مهدی تاج :جدیدا
مــدارک
AFC
ارسالی باشــگاهها را
راستیآزمایی میکند.
ما یک راه داشتیم که
همه باشــگاهها به خصوص باشــگاههای
پرهوادار را محکم بررسی کنیم که احتماال
همه باشگاهها از لیگ قهرمانان آسیا حذف
میشــدند و برای مثال دیگر پرسپولیس در
آستانه فینال آســیا نبود! فدراسیون محکم
ایستاد تا در نتیجه باشگاههای پرسپولیس و
استقالل روی سایت خودشان اعالم کردند
که هرکس از این دو باشگاه طلب دارد ،اعالم
کند .تعدادی اعالم کردند و هرکســی اعالم
نکردهاست،طلبکارنیست.

 4دیدگاه درباره زندگی رسانهای «بهرام شفیع»

محمد
ســید
موســوی :به خاطر
سطح پایین قراردادها
و کیفیت نــازل لیگ
والیبال تصمیم گرفتم
این فصل بازی نکنم .آخرین مذاکرهام با تیم
هالک بانک ترکیه بود که به توافق نرسیدیم.
لیگ ایران که شــبیه جام رمضان شــده و
برخی از تیمها کمبود بازیکن هم دارند! سعی
میکنم بدنم را آماده نگه دارم تا ســال آینده
به تیمملی دعوت شوم؛ اگرچه هم نشدم که
مشکلینیست.

شهروند|وداعناگهانیبابهرامشفیعاتفاقیتلخبرایجامعهورزشورسانهمحسوبمیشود؛گزارشگرمحبوبوباسابقهتلویزیونسهشنبهشبچشماز
جهانفروبستوهمینامربهانهایاستتاروزنامهنگارانمطرحورزشیدربارهاوبهاظهارنظربنشینند.
شفیع «بچه تهران» بود

سردبیر روزنامه شهروند

سردبیر سایت ورزش سه

میشود .شــفیع را این اواخر به خاطر سبک برنامهاش
خیلیها مورد انتقاد قرار دادنــد اما یادمان نمیرود که
چراغبرنامههایورزشیدرتلویزیونرااوباورزشومردم
نگهداشت.

خدا عاقبت همهمان را به خیر کند

دربارهجایگاهبهرامشفیعدربرنامههایورزشیتلویزیون
ی که کسی تردیدی
و تاثیرش بر مخاطبان و مجریان بعد 
ندارد .همه هم از او خاطره داریم ،چند نسل ،حتی اینکه
چطور پایش به تلویزیون رســید و سفت شد هم مهم
نیست .وقتی کسی از دنیا میرود ،طبیعی است که همه
دلشــان تنگ شــود و یاد بهترین لحظات بیفتند و نه
یادگارهای تلخ .اما بیشتر از اینکه دلم برای بهرام شفیع
بســوزد ،دلم برای خودمان میسوزد که چقدر بیپایه و
اساسیم ،که تا یکنفر میمیرد ،همه چیز یادمان میرود.
شــخصا همچنان معتقدم که حضور دودهه آخر بهرام
شفیع در سیما به نفعش نبوده و الگوی نامناسبی برای
مجریان و ژورنالیستها ارایه داده .معتقدم باید زودتر
خودش را بازنشسته میکرد و آنهمه زخمزبان را به جان
نمیخرید .اینکه حاال بیاییــم بگوییم چقدر با او خوش
گذراندهایم و چه گزارشهای جالبی داشته و اینکه نباید
از او انتقاد میکردیم ،چه فایدهای دارد به حال خودش و
خودمان .این کارها فقط نشــان میدهد چه آدمهای
بیپرنسیبی هستیم .نشان میدهد چقدر حرفهایمان
میتواند بیهوده و پرت باشــد و خودمان هم قبولشان
نداشته باشــیم .دارد به همه پیام میدهد که ما را جدی
نگیرید .بعدا پشیمان میشویم! بهرام شفیع چه بسا فرد
خیلی خوشمشرب و مهربان و همهچیز تمامی بوده .اما
کاش سنگبنای برنامههای خوشخوشک و رفیقانه را در
رسانه ملی نمیگذاشــت .کاش مدیران باالترش کمی
جدیتر و حرفهایتر بودند و نمیگذاشــتند شــأن و
احترامش حتی ذرهای آسیب ببیند .حاال دیگر نیست و
این حرفها را باید برای زندهها بزنیم .برای بعدیها .که به
اینحاللیتطلبیدنهادلخوشنکنندوفقطوجدانشان
را نگاه کنند .خدا آقای شفیع را رحمت کند .خدا همهمان
را بیامرزد .کاش در این دنیا بــا صداقت زندگی کنیم و
بتوانیم اپسیلونی شــرایط را اصالح کنیم و تنها به فکر
منافع و روابط شخصی نباشیم .خدا همهمان را عاقبت به
خیرکند.

مهمترینخصوصیتبارزبهرامشفیع«بچهتهران»بودنش
است؛ مسألهای که در زندگی شــخصی و کاری او نمود
زیادی داشت .شاید دلیل اصلی اینکه تا قبل از درگذشت
ناگهانی این چهره برجسته میگفتند برنامهاش مشی
انتقادی ندارد نیز ،همین «بچه تهران»بودنش است .او
اساسا انسانی بود که حرمت نان و نمک نگه میداشت و
وقتی با یکنفر چشــم درچشم میشــد ،او را به قول
خودمانی اذیت نمیکرد .شفیع در دوره خودش گزارشگر
خوبی بود و اگرچه شاید با دیدن آن گزارشها ،بتوانیم
نقصهایی را پیدا کنیم امــا در دوره خود بینظیر بود.
خوشصداوخوشبیانکهالبتهشایداگراالنبادسترسی
به منابع اطالعاتی نامحدود گزارش میکرد ،شــرایط
برایش تفاوت داشت .درنهایت هم مشخص است که با
ورود نسل جوان شــفیع جایگاه قبلی را در تلویزیون از
دست داد.

نماد دنیای سنتی در برنامهسازی

سیامک رحمانی

پژمان راهبر

احترام رفتاری ،همین و بس
مهدی هژبری

سردبیر روزنامه خبر ورزشی

بهرام شــفیع و برنامهاش حکم کاپیتان رســانهها و
برنامههای ورزشی را داشتند؛ او بهعنوان فرمانده در این
حوزه ،در دورهای که فوتبالها معموال پخش مستقیم هم
نداشــت ،با صدای خاص و جذابیت بیان باعث شده بود
نوسالهای ما برنامه درس و زندگی را طوری تنظیم
همس 
کنند تا برنامهاش را از دســت ندهیم .من که چندبار به
برنامهاشدعوتشدهبودم،خوباینمسألهراحسکردم
که چقدر رفتار شفیع احترامآمیز است .او آدمی بود که
میهمانانــش را تا جلوی در اســتودیو بدرقه میکرد و
احترامش فقط زبانی نبود ،به همین خاطر بیشتر از آنکه
بگوییم دلمان برای صدایش تنگ میشود ،باید به این
مســأله فکر کرد که دلمان برای اخــاق خوبش تنگ

فرهاد عشوندی

سردبیر خبرآنالین

آقایشفیعقبلازهرچیزآدمخیلیخوبیبودوقطعاهمه
ما خاطرات خوب زیادی از دوران کودکی با او داریم .یکی
ازصداهاییکهفوتبالدیدنرابااویادگرفتیم،اینبودکه
وقتی ما به دوران جوانی رسیدیم ،فضای رسانهای بسیار
تغییر کرد و دنیای ســنتی تمام شــد .شــفیع و نوع
برنامهسازیاش نماد برنامه سنتی بود و به همین علت
نقدهای زیادی دربارهاش نوشــتیم .با این حال کسی
نمیتواند کتمان کند که حس مردم به او چیســت و چه
نوستالژیهاییرادردهه 70برایمانبرجایگذاشت.پس
با این حالوهوا کســی نمیتواند نقدها را دلیلی برای
تخریب بداند .اگرچه او و امیر اقبال عزیز در این اواخر که
ایرادها به نوع برنامه زیاد شده بود،
خیلی تالش کردند تا ورژن نویی
را از ورزش و مردم نشان بدهند
اما نشد و بین مخاطب امروز و
دیروزفاصلهبود.

بهــزاد فراهانی:
تماشــاخانه سنگلج
بشــارتدهنده رشد
تئاتر ملی بود و در این
راســتا موفــق عمل
کرد ،اما اکنون شــأنیت ســابق را ندارد،
سالهاست که در بوق و کرنا از مسئوالن
و دولتمــردان خواســته شــده هنرهای
نمایشی نیازمند مرکز تئاتر ملی است ،اما
متاسفانه هیچ گوشی بدهکار نیست.
حمید حامی :یک
سالی هســت که در
تهــران کنســرت
مســتقل نداشتهام و
یکــی از دالیــل آن
ممنوعیت بنده برای اجرا در تاالر وحدت
اســت .در چند روز آینده یــک مصاحبه
افشــاگرانه در مــورد برخــی از اتفاقات
پشتپرده موسیقی ازجمله مافیای تاالر
وحــدت و برخی از مــوارد دیگــر انجام
خواهــم داد کــه هــدف روشــنگری و
آگاهسازی است و بس چراکه گرفتن حق
از طریق مصاحبه و افشــاگری امکانپذیر
نیست که نیست.

رویداد

ســردار آزمون مهاجم مورد عالقه کیروش اســت که این
مربی تمــام تالش خود را کرد تا او را بــه تیم برگرداند که این
اتفاق هم افتاد .منتهی مشکل بزرگ اینجاست که سردار بعد
از جنجالهای جامجهانی و قرار گرفتــن در مقابل مردم در
چند نوبت حتی به جان مادر خود قســم خورد که به تیمملی
برنمیگردد ،اما کیروش او را خط نزد و حاال با هجمه منتقدانی
مواجه شــده که یکی از افتخــارات بزرگ او یعنــی مبارزه با
بازیکنساالری را زیر سوال میبرند .در چنین شرایطی برخی
مخاطبان فضای مجازی هشتگ کاروانسرای کیروش را داغ
کردهاندوبهتصمیماتسرمربیتیمملیایرادمیگیرند.

تریبون

هیجان انگیز

چهره

روایت داغ

در هر یـک از اتاقهـای منزل
یـا محـل کار مکانهـای امـن
را تعییـن کنیـد .ایـن مـکان
میتوانـد زیـر یـک میـز
محکم ،یـا کنار دیـوار داخلی
بـه دور از پنجـره باشـد.

جکی چان
گربه میشود

جکی چان بازیگر سینمای اکشن در انیمیشن کانادایی «روزی روزگاری یک زودیاک» صداپیشگی
میکند .او همچنین بهعنوان مدیر تولید در این انیمیشــن حضور خواهد داشت.تهیهکنندگان فیلم
همچنینگفتندچاندراینانیمیشنبهجاییکگربهسالخوردهصحبتخواهدکرد«.روزیروزگاری
یک زودیاک» دنیایی شگرف و مرموز را که از حیوانات صورفلکی پرشده است ،ترسیم میکند .داستان
اینانیمیشنمربوطبهببروموشواژدهاییاستکهبهترتیبمظهرقدرت،هوشوشجاعتهستندوبا
همبرایحلمعماییاقداممیکنند.

پیام غیرمستقیم رولینگ به طرفداران
هریپاتر را فراموش کنید
نویســنده داســتانهای هریپاتــر در
گفتوگویــی رادیویی گفــت :میتواند 10
کتاب دیگر از مجموعه جناییاش بنویســد.
رولینگ درسال 2013برای نخستینبار کتاب
غیرجادویی خود «آوای فاخته» را با نام مستعار
رابرت گالبرایت داستانی جنایی نوشت که اکثر
مخاطبان این نویســنده را متعجب کرد .این
کتاب در صدر جدول پرفروشترین کتابهای
ادبیات داســتانی انگلیس قرار گرفت«.سفید
مرگبار» چهارمین کتاب از مجموعه کارآگاه
استرایک  18سپتامبرســالجاری روانه بازار
کتابشدکهکتابچهارمنیزبااستقبالزیادی
مواجه شــد .رولینگ درحال حاضر 53سال
داشــته و مادر سه فرزند اســت .این نویسنده
انگلیسی آب پاکی را روی دســت طرفداران
هریپاتر ریخت و گفــت :همانقدر که دنیای
غیرواقعیوجادوگریرادوستدارم،نوشتندر
دنیای واقعی را نیز میپسندم و فکر کنم تا زمان
زیادی به نوشتن در این حوزه ادامه دهم.

